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Fałszywa
troska

Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

U

czucia żywione przez pokolenia wszystkich zarządców ochrony zdrowia w naszym
kraju, niezależnie od lokalizacji na scenie politycznej, należy określić mianem
fałszywej troski.

P

ionierzy Kas Chorych oraz kontynuatorzy z NFZ od lat dokładają starań, aby nie
rozwiązać żadnego problemu, który stwarzają bezmyślnym i nieudolnym pseudozarządzaniem w ochronie zdrowia. Kontrola jest bogiem tej branży, a bezmyślna
krótkowzroczność największą z cnót.

M

acki fałszywej troski oplatają umysły pacjentów. Szerzeniu toksycznej propagandy
sprzyjają rozbudowane jak nigdy wcześniej media, które aby zapełnić swoje
strony i kanały transmisji zapraszają wszystkich zatroskanych inaczej do głoszenia
nowych pomysłów.

N

ieciekawy obraz systemu ochrony zdrowia to nie tylko rezultat niskich nakładów
finansowych, ale także braku rozwiązań tworzonych z wykorzystaniem rozumu
i inteligencji. Organizacja oparta na karach, których egzekwowaniu towarzyszy świst
bata, nigdy nie będzie przyjazna ludziom i wydajna. Niewolnictwo to system społeczny dawno skompromitowany. Dziwne, że mimo formalnej likwidacji tego systemu
społecznego jego odmiana oplatająca medycynę ma się tak dobrze w naszym systemie
ochrony zdrowia.

W

iara zarządców ochrony zdrowia w trafność swoich rozwiązań przypomina
wiarę twórców socjalizmu w swoje idee. Obie grupy walczą z problemami przez
siebie stworzonymi i nieznanymi reszcie świata.
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Krystyna Knypl

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn.
zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28
lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685
jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie
w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez
Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A)
w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia
postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną częścią
naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania
medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są
wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom.
Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej
satysfakcji.
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Nowości

rekomendację rozszerzającą
wskazania do stosowania w kolejnych nowotworach litych,
między innymi w raku nerki.
Zestaw składa się z czepka nakładanego na głowę pacjenta
w trakcie chemioterapii, w którym przepływa płyn chłodzący
skórę. Obniżenie temperatury
w okolicy mieszków włosowych zapobiega ich wypadaniu
(stwierdzono utratę mniej niż
połowy włosów u ponad 66%
chorych). Czepek chłodzący
jest przeciwwskazany u dzieci.
Objawy niepożądane w czasie
jego stosowania to bóle głowy,
kręgosłupa szyjnego i ramion,
dreszcze.
(K.K.)

https://dignicap.com/

Amerykańska Agencja
Żywności i Leków (Food and
Drug Administration, FDA)
rozszerzyła w lipcu 2017 r.
wskazania do stosowania czepka chłodzącego skórę głowy,
który zapobiega wypadania
włosów w przebiegu chemioterapii. Stosowane od 2015
roku u chorych na raka piersi
urządzenie z elektronicznym
systemem chłodzenia skóry
głowy DigniCap Cooloing
System było dopuszczony do
użytku po przetestowaniu na
122 kobietach z rakiem piersi
w I i II stadium.
Obecnie czepek chłodzący otrzymał od FDA

https://dignicap.com/DigniCapPatientInfo.pdf

Zapobieganie utracie włosów w trakcie chemioterapii

Źródło: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm565599.htm

Kadm a ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy
Okazuje się, że kobiety z wysokim
stężeniem kadmu w organizmie są bardziej zagrożone rakiem trzonu macicy.
Zależność tę opisano w doniesieniu zatytułowanym Cadmium exposure and endometrial cancer risk: a large Midwestern
US population–based case-control study

autorstwa J.A. Mc Elroy i wsp. Rak trzonu
macicy związany jest z ekspozycją na
estrogeny. Kadm, będąc metalem wykazującym zdolność wiązania się z receptorami
estrogenowymi, wpływa na ich aktywność.
Wysokie stężenie kadmu może prowadzić
do rozrostu endometrium, a tym samym

wzrostu ryzyka zachorowania na raka
trzonu macicy. Najistotniejszym czynnikiem powodującym wzrost stężenia
kadmu w organizmie jest palenie papierosów.
(K.K.)
Źródło: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179360

Kontrola czynników ryzyka u osób z cukrzycą
Czynniki ryzyka schorzeń
układu sercowo naczyniowego,
takie jak nadciśnienie, palenie papierosów, zaburzenia
lipidowe, nadwaga, niska aktywność fizyczna negatywnie
wpływają nie tylko na serce
i naczynia krwionośne, ale
także na przebieg cukrzycy. Na łamach „Circulation”
ukazało się doniesienie Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in Patients
With Type 2 Diabetes Mellitus.
International Insights From the
TECOS Trial (Trial Evaluating

4

Cardiovascular Outcomes With
Sitagliptin), w którym N. Pagidipati i wsp. omawiają wyniki
międzynarodowego badania
klinicznego obejmującego
13 616 pacjentów z cukrzycą
leczonych sitagliptyną. Jest
to lek z grupy związków
poprawiających czynność
wysepek Langerhansa, silny
wybiórczy inhibitor peptydazy
dipeptydylowej (DPP-4).
W badaniu oceniano pięć
parametrów mających znaczenie w profilaktyce wtórnej
zawału serca i udaru mózgu.

Parametrami tymi były: stoso- uczestniczący w badaniu
wanie aspiryny, poziom LDL klinicznym częściej mieli
cholesterolu <70 mg/dl lub dobrą kontrolę badanych
stosowanie statyny, ciśnie nie parametrów (41,2%), a pakrwi <140 mmHg skurczowe cjenci z Europy Zachodniej
i <90 mmHg ciśnienie roz- i Wschodniej oraz Ameryki
kurczowe, stosowanie leków Łacińskiej mieli właściwą konz grupy inhibitorów enzymu trolę rzadziej (25%). Pacjentów
konwertującego angiotensyna obserwowano przez 3 lata. We
lub betabrokerów, niepalenie wnioskach autorzy podkreślają,
papierosów. Wszystkie pa- że kontrola czynników ryzyrametry miało pod kontro- ka schorzeń układu sercowolą średnio 29,9% pacjentów, -naczyniowego powinna być
pozostali pacjenci mieli pod lepsza.
(K.K.)
kontrolą cztery parametry. PaŹródło: http://circ.ahajournals.org/
content/136/13/1193
cjenci z Ameryki Północnej
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Nowości
Kontrola apetytu – nowe odkrycie
Większość z nas chciałaby w pełni
panować na swoim apetytem, jednak
nie zawsze się to udaje. Decyduje o tym
wiele czynników, między innymi skomplikowane procesy biochemiczne dziejące się
w naszym organizmie. Na łamach „Molecular Metabolism” opublikowano artykuł
Amino acid sensing in hypothalamic tanycytes via umami taste receptors autorstwa
G. Lazutkaite i wsp., w którym opisano

niektóre z mechanizmów decydujących
o naszym apetycie. Okazuje się, że sygnały
na zapotrzebowanie zjedzenia kolejnej
porcji pokarmowej płyną z tanycytów,
czyli komórek znajdujących się w części
mózgu zwanej podwzgórzem. Odgrywają
też ważną rolę dwa aminokwasy – lizyna
i arginina – które występują w dużych
ilościach między innymi w awokado,
orzechach oraz filetach z kurczaków.

Tanycyty działają bardzo szybko, już po
30 sekundach są w stanie wykryć zmiany
w stężeniu aminokwasów we krwi. Obniżenie poziomu lizyny i argininy we krwi
wysyła sygnał do struktur mózgowych,
które wywołują w nas chęć sięgnięcia po
kolejną porcję jedzenia.
(K.K.)
Źródło: http://www.diabetes.co.uk/news/2017/
sep/brain-cells-identified-that-controlappetite-and-body-weight-92145612.html

Sposób na rzucenie palenia?
Okazuje się, że udział w badaniach
przesiewowych w kierunku raka płuca zwiększa szanse na rzucenia palenia! K. Brain i wsp. w doniesieniu
zatytułowanym Impact of low-dose CT
screening on smoking cessation among
high-risk participants in the UK Lung Cancer Screening Trial opisali to zagadnienie.
Analizie poddano 4055 osób z wysokim

ryzykiem zachorowania na raka płuca
przyjętych do brytyjskiego badania klinicznego dotyczącego skuteczności zastosowania niskodawkowej tomografii komputerowej (UK Lung Cancer Screening,
UKLS). Osoby poddawane tomografii
komputerowej częściej zaprzestawały palenia niż osoby w ramieniu obserwacyjnym.
Efekt ten był szczególnie wyrażony wśród

osób otrzymujących wynik badania przesiewowego sugerujący obecność zmian
w płucach. Zaobserwowana dodatkowa
korzyść z badania może być w przyszłości
wykorzystana do połączenia programu
niskodawkowej tomografii z planem edukacji zaprzestania palenia.
(K.K.)
Źródło: http://thorax.bmj.com/content/early/2017/07/14/thoraxjnl-2016-209690

imatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
Zastosowanie imatynibu
w przewlekłej białaczce szpikowej pozwala na osiągnięcie
spodziewanego czasu przeżycia podobnego do populacji
osób zdrowych – informację
taką przekazali R. Hehlmann
i wsp. w doniesieniu Assessment of imatinib 400mg as

first line treatment of chronic
myeloid leukemia: 10 years survival resulta of randomizes
CML study IV.
Przedstawiono wyniki badania dotyczącego zastosowania imatynibu (pierwszego
wprowadzonego do powszechnego użytku inhibitora kinazy

tyrozynowej) u chorych na
przewlekłą białaczkę szpikową (chronic myeloid lymphoma, CML). We wnioskach
końcowych autorzy badania
stwierdzili, że zastosowanie
imatynibu w dawce 400 mg
dziennie pozwala na osiągnięcie czasu przeżycia zbliżonego

do populacji ogólnej. Wyższa
dawka leku nie ma wpływu
na poprawę udziału przeżyć
całkowitych.
(K.K.)
Źródło: https://learningcenter.
ehaweb.org/eha/2017/22nd/181711/r.
hehlmann.assessment.of.imatinib.400mg.as.first.line.treatment.
of.chronic.html?f=m3s247173

Nadwaga i otyłość a ryzyko raka gruczołu krokowego
Wysoki wzrost i otyłość wiążą się
z większym ryzykiem zachorowania
na niskozróżnicowanego raka gruczołu krokowego. Zależność tę wykazano
w doniesieniu Tall height and obesity are
associated with an increased risk of aggressive prostate cancer: results from the
EPIC cohort study opublikowanym w „BM
Medicine” przez A. Perez-Cornago i wsp.

5

Opisano związek wzrostu i otyłości z ryzykiem zachorowania na raka gruczołu
krokowego, stopniem jego złośliwości
oraz umieralnością. Analizie poddano
141 896 mężczyzn, z których po średnio
13,9 latach obserwacji 7024 zachorowało
na raka gruczołu krokowego. Badanie
wykazało, że wysoki wzrost nie wiązał
się z większym ryzykiem zachorowania

na raka gruczołu krokowego, jednak korelował z wysokim stopniem złośliwości.
Efektem była większa umieralność z powodu raka gruczołu krokowego. Otyłość
zwiększała ryzyko zachorowania na raka
gruczołu krokowego o niskim stopniu
zróżnicowania.
(K.K.)
Źródło: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12916-017-0876-7
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Nowości
Obiecujące wyniki leczenia raka płuca
Obiecujące wyniki wykazano w doniesieniu Proton beam radiotherapy and concurrent chemotherapy for unresectabel stage
III non-small cell lubg cance. Final results of
a phase 2 study. J.Y. Chang i wsp. opublikowali wyniki 5-letniego badania 2. fazy
dotyczącego zastosowania radioterapii
protonowej z równoczesną chemioterapią

u chorych na miejscowo zaawansowanego
(stopień III) niedrobnokomórkowego raka
płuca. Z 64 pacjentów objętych badaniem
17 (27%) żyło po zakończeniu okresu
obserwacji. Mediana całkowitego czasu
przeżycia wyniosła 26,5 miesiąca. U blisko
50% pierwszą lokalizacją wznowy były
przerzuty odległe. Toksyczność leczenia

dotyczyła głównie przełyku i płuc. Przedstawione wyniki, jak również profil bezpieczeństwa leczenia wyglądają obiecująco
w porównaniu z historycznymi seriami
pacjentów poddawanymi klasycznej radioterapii fotonowej i chemioterapii. (K.K.)
Źródło: http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2644653

Ruch to zdrowie!
Ćwiczenia fizyczne mogą
zmniejszać zaburzenia funkcji
poznawczych u kobiet po
leczeniu z powodu raka
piersi – donoszą D.K. Ehlers
i wsp. w artykule The effects
of physical activity and fatigue

on cognitive performance in
breast cancer survivors, opublikowanym w „Breast Cancer
Research and Treatment”.
Wśród 299 przebadanych
kobiet po zakończonej chemioterapii z powodu raka

piersi pacjentki wykonujące
regularnie ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym lub wysokim nasileniu odczuwały
mniejsze zmęczenie, a w konsekwencji osiągały lepsze wyniki w testach oceniających

koncentrację oraz pamięć
w porównaniu z kobietami
po leczeniu onkologicznym
niewykonującymi ćwiczeń
fizycznych.
(K.K.)

Jednym z efektów ma być
stworzenia produktu mniej
toksycznego i uzależniającego
niż obecne papierosy. Pozostałe cele to m.in. wprowadzenie
zakazu stosowania aromatów

do e-papierosów używanych
przez młode osoby oraz wycofanie z rynku papierosów
mentolowych.
(K.K.)

Źródło: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10549-017-4363-9

Zawartość nikotyny w papierosach
Amerykańska Agencja
Żywności i Leków (Food and
Drug Administration, FDA)
ogłosiła podjęcie działań zmierzających do obniżenia ilości
nikotyny w papierosach. To

nowy, wszechstronny program
regulacji dostępności nikotyny,
mający na celu ochronę dzieci
i zmniejszenie umieralności
z powodu chorób odtytoniowych.

Źródło: https://www.fda.gov/NewsEvents/Speeches/ucm569024.htm

Kofeina w popularnych napojach
Yerba mate

Kawa

• Napar parzony przez 15 minut z 3,5 g suszu: 7 mg/100 ml (14 mg/200 ml)
• Napar parzony przez 30 minut z 3,5 g suszu: 11 mg/100 ml (22 mg/200 ml)
• 100 g suszu yerba mate może zawierać w zależności od producenta (a więc od
sposobu przetwarzania, zawartości łodyżek i pyłu) od 640 do 1420 mg kofeiny.

• Instant: 80 mg / 225 ml (71 mg/200 ml)
• 100% arabica: 110 mg/170 ml (129 mg/200 ml)
• Espresso: 75 mg/45 ml

Herbata (pierwsze parzenie ok. 3 min)

• Coca-cola: 35 mg/335 ml (20 mg/200 ml)
• Burn: 35 mg / 100 ml (70 mg/200 ml)
• Red bull: 34 mg / 100 ml (68 mg/200 ml)

• Niebieska herbata oolong: 37 mg/200 ml
• Zielona herbata: 58 mg/200 ml
• Biała herbata: 75 mg/200 ml
• Czarna herbata (assam): 86 mg/200 ml

Inne

(K.K.)

Źródło: https://www.czajnikowy.com.pl/ile-kofeiny-mayerba-mate-w-porownaniu-do-kawy-i-herbaty/

Dr Marta Florea w Radiu dla Ciebie
Nasza koleżanka, autorka artykułów
oraz członkini kolegium redakcyjnego
„Gazety dla Lekarzy” dr Marta Florea
udzieliła wywiadu Radiu dla Ciebie.
Głównym tematem rozmowy było
uczestnictwo Marty Florea w misji
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Lekarzy bez Granic w Pakistanie. PoruArtykuły dr Marty Florea na ten temat są
szono także bieżące problemy ochrony dostępne od adresami: http://gazeta-dla-lezdrowia w Polsce.
karzy.com/index.php/lekarz-z-sercem/399-jakWywiadu można posłuchać pod ad- -zostac-lekarzem-bez-granic; http://gazeta-dlaresem http://www.rdc.pl/podcast/dr-marta- -lekarzy.com/index.php/lekarz-z-sercem/400-florea-w-horyzontach/.
jak-to-jest-byc-lekarzem-bez-granic. (K.K.)
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Zakażenia wirusem Zika

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO oraz ECDC z września 2017 r.

Sytuacja epidemiologiczna

Transmisja wirusa Zika występuje w krajach znajdujących
się w zasięgu geograficznym komarów mogących przenosić
wirusa (wektora wirusa), zwłaszcza z gatunku Aedes aegypti.
Jak dotąd transmisja wirusa Zika została udokumentowana
w 84 państwach i rejonach świata.
Jednocześnie obszar występowania zakażeń Zika w dużej
mierze pokrywa się z obszarem występowania dengi, żółtej
gorączki i gorączki chikungunya, które są przenoszone przez
te same gatunki komarów. Na obszarach tych występuje także
ryzyko zachorowania na malarię.
I. Informacja nt. choroby i dróg szerzenia się
zakażenia

Szczegółowe mapy przedstawiające aktualne rozprzestrzenienie wirusa
Zika na świecie: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/
zika-outbreak/Pages/Zika-countries-with-transmission.aspx

Wirus Zika jest spokrewniony z wirusami wywołującymi
m.in. gorączkę denga, żółtą gorączkę, gorączkę Zachodniego
Nilu, kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) czy japońskie zapalenie mózgu.
Główną drogą zakażenia człowieka są ukąszenia komarów
należących do wybranych gatunków z rodzaju Aedes. Komary te
wykazują aktywność w ciągu dnia, w szczególności o poranku
oraz późnym popołudniem i występują zarówno na terenach
wiejskich, w lasach tropikalnych, jak i w miastach.
Drugą możliwą drogą szerzenia zakażeń wirusa Zika
jest transmisja przez łożysko (od zakażonej matki do płodu), z czego wynikają wady wrodzone u płodów i nowo

narodzonych dzieci w postaci głównie małogłowia (mikrocefalii).
Notowano także pojedyncze sytuacje przeniesienia zakażenia
drogą płciową (w USA, Argentynie, Chile, Nowej Zelandii,
Francji, Włoszech, Peru, Portugalii, Kanadzie, Niemczech,
Hiszpanii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii).
Zakażenia wirusem Zika najczęściej przebiegają łagodnie.
Chorobie towarzyszą zwykle umiarkowana gorączka, bóle
głowy, mięśni lub stawów, bóle zagałkowe, zapalenie spojówek,
wysypka grudkowa. Objawy występują zwykle po kilku dniach
od ukąszenia komara (z reguły 3-12 dni) i zwykle nie trwają
dłużej niż tydzień. 60-80% przypadków choroby ma przebieg
bezobjawowy. Ze względu na mało charakterystyczny obraz
kliniczny choroba może zostać nierozpoznana lub omyłkowo
zdiagnozowana jako inna choroba, np. gorączka denga.
Leczenie zakażenia wirusem Zika ma charakter wyłącznie
objawowy. Zwykle dochodzi do samoistnego ustąpienia objawów bez powikłań.
W Polsce nie ma warunków środowiskowo-klimatycznych,
które mogłyby spowodować rozprzestrzenianie się choroby.
Dlatego ryzyko wystąpienia przypadków zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem Zika u osób zamieszkujących
w naszym kraju jest związane z wyjazdami turystycznymi
do regionów geograficznych powszechnego występowania
komarów przenoszących wirusa Zika.
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II. Zalecenia dla osób podróżujących
w regiony występowania wirusa Zika

1. Ponieważ nie istnieje ani szczepionka, ani profilaktyka
lekowa przeciw wirusowi Zika, osoby wyjeżdżające w rejony
występowania wirusa powinny stosować się do rekomendacji,
które obowiązują również w wypadku innych chorób tropikalnych przenoszonych przez komary.
Rekomendowane jest:
# stosowanie repelentów (zawierających takie substancje jak:
DEET, ikarydyna/pikarydyna, IR35/35) w ciągu dnia jak
i w nocy, podczas przebywania na zewnątrz, jak i wewnątrz
pomieszczeń,
# noszenie odpowiedniego ubioru chroniącego przed pokąsaniem przez komary (ubrania jasne, najlepiej zakrywające
ciało – z długimi nogawkami i rękawami, zakrywające stopy,
nakrycie głowy)
# używanie moskitier,
# pozostawanie w pomieszczeniach w okresie pór dnia, w których
aktywność komarów jest największa (najlepiej klimatyzowanych lub wyposażonych w wiatraki).
2. Kobiety w ciąży oraz kobiety planujące ciążę powinny
zdecydowanie odłożyć podróż w rejony występowania Zika.
3. Kobiety w ciąży oraz kobiety planujące ciążę, które powróciły z regionów występowania Zika powinny skonsultować
się z lekarzem ginekologiem-położnikiem, który podejmie
decyzję dotyczącą dalszego postępowania diagnostycznego
albo udzieli porady w zakresie planowania ciąży.
4. Pary spodziewające się dziecka, w wypadku kiedy mężczyzna powraca z regionów występowania Zika, powinny stale
i we właściwy sposób stosować metody barierowe przez cały
okres ciąży lub powstrzymać się w tym okresie od wszelkich
kontaktów seksualnych.
5. Osobom powracającym z regionów występowania Zika
zaleca się abstynencję seksualną lub stałe i prawidłowe stosowanie metod barierowych przez okres co najmniej 6 miesięcy.
# Zalecenie to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bez
względu na fakt, czy wystąpiły u nich objawy zakażenia czy
też zachorowanie miało przebieg bezobjawowy.
# Zalecenie to jest ważne dla osób planujących ciążę w okresie
następującym bezpośrednio po pobycie w regionach
występowania Zika.
6. Osoby, u których stwierdza się przewlekle przebiegające
choroby, takie jak cukrzyca, choroby płuc, niewydolność nerek,
niewydolność krążenia powinny skonsultować się z lekarzem
przed podjęciem decyzji o wyjeździe w regiony występowania
zakażeń Zika.
III. Pozostałe informacje

Przypadki mikrocefalii (małogłowia) odnotowało 31 państw:
Brazylia, Kolumbia, Panama, Martynika, Portoryko, Polinezja
Francuska, Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspy Marshalla,

8

Salwador, Gujana Francuska, Paragwaj, Haiti, Honduras, Surinam, Kostaryka, Dominikana, Gwatemala, Tajlandia, Grenada,
Boliwia, Wietnam, Trinidad i Tobago, Argentyna, Gwadelupa,
Nikaragua, Argentyna, Meksyk. Ponadto potwierdzono przypadki
małogłowia u dzieci urodzonych w Hiszpanii, USA, Słowenii oraz
Kanady, których matki w trakcie ciąży podróżowały w ostatnim
czasie do krajów Ameryki Południowej i Centralnej.
Zachorowania przebiegające z zespołem GBS (zespół
Guillain-Barré – zaburzenia neurologiczne) odnotowały 23
kraje: Brazylia, Kolumbia, Dominikana, Salwador, Honduras,
Polinezja Francuska, Wenezuela, Gujana Francuska, Martynika,
Panama, Portoryko, Haiti, Surinam, Gwadelupa, Jamajka, Kostaryka, Grenada, Gwatemala, Meksyk, Boliwia, Saint Martin,
Trynidad i Tobago, Curacao.
Kraje Unii Europejskiej. Od początku roku do 29 sierpnia w 12
państwach UE odnotowano łącznie 96 przypadków zawleczenia
wirusa Zika w związku z odbywaną podróżą w regiony endemiczne
dla wirusa Zika. Najczęściej wybieranymi kierunkami podróży
Europejczyków były Ekwador, Kostaryka oraz Kuba. W 2017 r.
w 6 krajach europejskich odnotowano 13 przypadków zakażeń
wirusem Zika u kobiet ciężarnych powracających z regionów
występowania wirusa. Jak dotąd na terenie UE nie odnotowano
zakażeń rodzimych poprzez ukąszenia komarów.
USA. Pierwsze rodzime zachorowania wywołane przez wirus
Zika wystąpiły w 2016 r. na Florydzie (hrabstwa Miami-Dade,
Broward, Palm Beach i Pinellas) oraz w stanie Texas. W 2017
r. jak dotąd odnotowano 4 rodzime przypadki wyłącznie na
Florydzie, w hrabstwie Miami-Dade.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o innych
zagrożeniach zdrowotnych należy przed wyjazdem do tych
krajów skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub
lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6-8
tygodni przed planowaną podróżą.
W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast
poprosić o pomoc lekarską, a w przypadku wystąpienia objawów choroby w ciągu 14 dni po powrocie z ww. rejonów należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej
podróży.
Informacja dotycząca wirusa Zika w związku z wykryciem
przypadków zakażeń u osób, które przyjechały z obszarów
występowania Zika: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/400informacja-dotyczaca-wirusa-zika-w-zwiazku-z-wykryciemprzypadkow-zakazen-u-osob-ktore-powrocily-przyjechaly-zobszarow-wystepowania-zika.
Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie
podróży znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.
Źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/informacje-dla-podrozujacych/320informacja-dla-osob-podrozujacych-do-ameryki-poludniowej-w-regionpacyfiku-do-afryki-oraz-indonezji
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Rytm życia
Krystyna Knypl

http://slideplayer.pl/slide/2926111/

Wszystkie organizmy żywe, poczynając od bakterii przez owady, kwiaty, na ludziach kończąc,
mają swoje zegary biologiczne, które decydują o ich relacjach ze światem zewnętrznym.
O tym, że przyroda ma swój rytm, wiedziano
od dawna, ale dopiero w latach 80. XX wieku
podjęto badania w tej dziedzinie.

W

Zegar biologiczny pod mikroskopem
Rytm biologiczny Drosophila melanogaster reguluje 150 neuronów, których funkcjonowanie badali
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young
– tegoroczni laureaci Nagrody Nobla za badania nad
rytmem biologicznym u wspomnianych muszek. Im
organizm większy, tym neuronów regulujących zegar
biologiczny więcej, na przykład u myszy jest ich 15 000
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5325595/).
Działanie zegara biologicznego polega na rytmicznej ekspresji genów zegarowych, która reguluje
aktywację poszczególnych składowych genomu. W wyniku tych sygnałów dochodzi do syntezy endogennych białek regulujących różne procesy metaboliczne
i fizjologiczne.

9

Centralę tych wszystkich procesów stanowi jądro nadskrzyżowaniowe podwzgórza (suprachiasmatic
nuclei – SCN), które reguluje rytm czuwania i snu.
Leży ono nieco do przodu od skrzyżowania nerwów
wzrokowych, w okolicy komory trzeciej mózgu. SCN
składa się z kilkunastu tysięcy komórek nerwowych
o rozbudowanej strefie dendrytycznej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neuron#/media/File:Neuron,_LangNeutral.svg

XVII wieku szwedzki botanik Karol Linneusz
zauważył, że niektóre kwiaty otwierają się i zamykają o określonych godzinach. Wykorzystując te
obserwacje ułożył plan ogrodu o nazwie Horologium
Floraelan, czyli zegar kwiatowy. Dokładność odmierzania
czasu przez takie klomby nie jest duża, ale cieszą oczy
miłośników przyrody. Oryginalny zegar Linneusza
składał się z jedenastu roślin.
Pamiętamy kuszący zapach wydzielany pod wieczór przez maciejkę – to, że dzieje się to u schyłku dnia,
jest ilustracją działania zegara biologicznego wmontowanego przez naturę w te sympatyczne kwiatki.

a
h
g

b

f

d
c

e

Schemat budowy neuronu: a – dendryty, b – ciało komórki,
c – jądro komórkowe, d – akson, e – otoczka mielinowa,
f – komórka Schwanna, g – przewężenie Ranviera,
h – zakończenia aksonu

Komórki jądra nadskrzyżowaniowego mogą
generować spontaniczną aktywność w warunkach in
vitro, po wyizolowaniu ich z mózgu – właściwość ta
leży u podstaw zdolności do generowania rytmów biologicznych, które są zakodowane w genach zegarowych.
Zaburzenie lub zniszczenie tej cechy leży u podstaw
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Pory roku a samopoczucie
Czytelnicy prasy popularnej znają pojęcie hormonu szczęścia, którego nazwa chemiczna brzmi 5-hydroksytryptamina albo serotonina. Jest ona neuroprzekaźnikiem, czyli substancją odpowiedzialną za przekazywanie
impulsów między neuronami oraz między neuronami
a innymi strukturami organizmu.
Serotonina uczestniczy w wielu procesach regulacyjnych organizmu, jest odpowiedzialna za nasz nastrój.
Jej właściwy poziom zapewnia nam energię życiową,
spokojny sen, dobry nastrój, regularne funkcjonowanie
wielu narządów.
Do produkcji serotoniny potrzebny jest tryptofan,
aminokwas egzogenny, czyli taki, którego nasz organizm
nie może wytworzyć i musi go otrzymać z zewnątrz w pożywieniu (mleko, sery, mięso, soja). Ważne jest
też światło dzienne potrzebne do produkcji
melatoniny będącej pochodną tryptofanu. Gdy
światła dziennego jest zbyt mało, zwiększa się
produkcja melatoniny i tryptofanu już nie
starcza do produkcji serotoniny.
Kanadyjscy psychiatrzy z uniwersytetu
w Toronto zaprosili 88 osób do badań nad
przyczynami zmienności nastroju w zależności
od pogody i pory roku. Wyniki opublikowali
na łamach „JAMA Psychiatry” w 2008 roku
w doniesieniu Seasonal variation in human
brain serotonin transporter binding autorstwa Nicole Praschak-Rieder i wsp. (http://
archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=210137). Uczestnikom wykonywano
okresowo w ciągu roku kalendarzowego badanie PET mózgu (pozytonową tomografię emisyjną),
podczas którego oceniano poziom transportera serotoniny w mózgu. Okazało się, że poziom jest zmienny,
co pośrednio wskazuje na sezonowe wahania poziomu
serotoniny. Potwierdzają to także badania psychiatrów
z uniwersytetu w Wiedniu opisane w „World Journal
of Biological Psychiatry” w 2012 roku przez C. Spinderleggera i wsp. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15622975.2011.630405?journalCode=iwbp20)
w doniesieniu Light-dependent alteration of serotonin-1A
receptor binding in cortical and subcortical limbic regions
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsically_photosensitive_retinal_ganglion_cells#/media/File:Melanopsin_stain.jpg

zaburzeń rytmów biologicznych (http://neuropedia.org.
pl/zegar_biologiczny_ml/).
Głównym czynnikiem zewnętrznym sterującym zegarem biologicznym jest światło dzienne. Inne
czynniki wpływające na funkcjonowanie zegara, tzw.
bodźce nieświetlne to temperatura, wilgotność, pokarm,
zapach, aktywność fizyczna oraz oddziaływania socjalne
ludzi na siebie nawzajem. Geny zegarowe u ssaków to:
Clock, Bmal1, Per1, Per2, Per3, Cry1 i Cry2. To dzięki
tym genom zwierzęta bez patrzenia na zegarek wiedzą,
kiedy ruszyć na poszukiwanie pożywienia, a kiedy udać
się na drzemkę. Światło dzienne działa na fotoreceptory
siatkówki zwane komórkami ipRCG (ang. intrinsically
photoreceptive retinal ganglion cells), które zawierają
barwnik melanopsynę.

Melanopsyna w komórkach zwojowych siatkówki

Komórki ipRCG z zegarem biologicznym SCN
łączy szlak siatkówkowo-podwzgórzowy (RHT), który
dostosowuje aktywność centralnego zegara biologicznego do bieżących warunków świetlnych. Z zegara SCN
informacja jest kierowana na szlaki nerwowe kończące
się w szyszynce, gdzie jest regulowane wytwarzanie
melatoniny, zwanej hormonem ciemności.
Komórki melanopsynowe siatkówki są najbardziej
wrażliwe na falę światła długości ok. 480 nm, odpowiadającą błękitowi nieba w połowie jasnego poranka
w pogodny dzień.
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in the human brain – stwierdzili oni wahania poziomu
serotoniny w zależności od pory roku. W miesiącach
zimowych charakteryzujących się mniejszą ilością światła
zaobserwowano mniejsze stężenie hormonu szczęścia
aż o 20-30%.

Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl

Rytmy biologiczne a praca zmianowa
Rytmy biologiczne mogą być różne – nie tylko
okołodobowe, ale także okołomiesięczne, sezonowe
i wieloletnie. Rytm okołodobowy ma wpływ na wiele
procesów fizjologicznych i takie parametry jak ciśnienie
krwi, częstość tętna czy wydzielanie hormonów.
Praca zmianowa jest jednym z czynników zaburzających naturalne rytmy biologiczne. Na negatywne
skutki pracy zmianowej jest narażonych około 20%
mieszkańców Europy, którzy z tego powodu są narażeni
na nadciśnienie tętnicze, odwrócenie dobowego rytmu
ciśnienia, gorszą kontrolę nadciśnienia, zaburzenia
gospodarki węglowodanowej i lipidowej.
E.C. Marqueze i wsp. zbadali 57 kierowców
ciężarówek pracujących od ponad 15 lat w systemie

zmianowym, a wyniki opublikowali w doniesieniu
Effects of irregular-shift work and physical activity on
cardiovascular risk factors in truck drivers na łamach
„Revista de Saúde Pública” 2013 Jun;47(3):497-505.
Pracujący w nocy kierowcy ciężarówek mieli
średnie ciśnienie krwi 143,7/93,2 mmHg, a ich koledzy
pracujący tylko w dzień – 116,0/77,3 mmHg. Stwierdzono także wyższe wartości cholesterolu całkowitego
i LDL cholesterolu (211,8 i 161,9 mg/dl) oraz HDL
cholesterolu (135,7 i 96,7 mg/dl).
Lekarze pracujący w systemie zmianowym podlegają tym samym prawom biologii co przedstawiciele
innych zawodów. Dyżur 24-godzinny to nie jest wspaniała przygoda, podczas której uczymy się medycyny
i jeszcze nam za to płacą – jak sugerują to powtarzane
w sytuacjach kryzysowych ministerialne wypowiedzi.
To ciężka i bardzo odpowiedzialna praca, która pozostawia trwalszy ślad w organizmach lekarzy niż na ich
kontach bankowych.
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Od parady do parady,
czyli dzień na Expo 2017
Alicja Barwicka

EXPO 2017 w Astanie na wzór wszystkich poprzednich było imprezą zorganizowaną z wielkim rozmachem i żeby wszystko zobaczyć, trzeba się było nieźle nabiegać,
odwiedzając odpowiednie miejsca w odpowiednim czasie. Organizatorzy zwracali więc uwagę na właściwy harmonogram wystawowych wydarzeń oraz organizację
czasu osób zwiedzających. To spore wyzwanie, bo każdy kraj będący wystawcą EXPO
chciał się pochwalić nie tylko tym, co przedstawiał w ramach własnej ekspozycji, ale
też wieloma innymi dziedzinami, zwłaszcza dotyczącymi kultury i sztuki.
EXPO 2017 to nie tylko międzynarodowi wystawcy,
ale nawet największy cyrk świata

12

W

Astanie można było skorzystać z ponad 3 tysięcy
imprez, w tym między innymi z koncertów różnych gatunków muzyki z udziałem artystów najwyższej
światowej klasy oraz obejrzeć występy najbardziej topowego cyrku świata Cirque du Soleil. Poza wydarzeniami
kulturalnymi skierowanymi do różnych grup odbiorców
organizowano dni narodowe, podczas których każdy
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Dzień rozpoczynał się poranną paradą

reprezentowany na EXPO kraj lub organizacja międzynarodowa miały swoje 5 minut
na autopromocję i prezentację osiągnięć.
Wstaje dzień
Dzień narodowy trzeba było wykorzystać jak najbardziej efektywnie, ale choćby
przygotowano niezliczoną ilość występów solistów i zespołów muzycznych prezentujących
rozmaite nurty, zorganizowano wernisaże,
odczyty, spotkania biznesowe czy prezentację rodzimej kuchni, to o tym wszystkim
należało powiadomić rzesze zwiedzających.

13
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serwowane przez bohaterów dnia, część ustalała sobie
godziny najważniejszych wydarzeń, jednak najpierw
zabierano się do zwiedzania zaplanowanych na ten
dzień ekspozycji i szukano miejsca w tworzących się
kolejkach do wystawowych pawilonów.

Część korzystała z gratisowego śniadania...

Gospodarz ma pierwszeństwo
Kazachowie są narodem dumnym ze swoich
dokonań i bardzo się starają, by te dokonania dostrzegł
cały świat. Dlatego narodowy pawilon Kazachstanu,
będący największym na świecie budynkiem w kształcie
kuli, zlokalizowano w ścisłym centrum obszaru EXPO
2017 w Astanie. Ma wysokość 8 pięter i mimo ogromu
(średnica tej kuli to 90 m) wydaje się lekki, wręcz ażurowy
dzięki swoistej konstrukcji przeszklonych oczek siatki.
Wnętrze tego kolosa to przykład wielu nowoczesnych

... inni zajmowali się tworzeniem pawilonowych kolejek

Dlatego dzień wystawców EXPO zaczynał się wczesnym rankiem. Setki
wolontariuszy rozdawało ulotki z zaproszeniami na organizowane w ciągu dnia imprezy, a wystawowe alejki
EXPO przemierzały barwne, wesołe
i głośne grupy świętujących swój narodowy dzień, zachęcając wszystkich
do przyłączenia się do organizowanych
dla promocji kraju obchodów. Poranną
paradę z minuty na minutę oglądały
coraz większe grupy rozpoczynających zwiedzanie gości. Część od razu
kierowała się na gratisowe śniadanie
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Tak prezentował się
pawilon gospodarzy...
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... ze swoją konstrukcyjną siateczką

architektonicznych rozwiązań (w tym świetnie
prezentujące się podświetlane kolorowo
windy) z godnym najwyższego uznania starannym wykonaniem.
Wizja architektoniczna
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bazuje na tak ważnym
dla mieszkańców Kazachstanu symbolu
drzewa, na którego
szczycie znajduje się
gniazdo. Osią wnętrza
budynku jest więc drzewo, z uniesionymi ku
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Nawet windy mogą zachwycić
Drzewo z gniazdem – ten znaczący dla Kazachów symbol
wykorzystano w architekturze wnętrza

górze podświetlonymi konarami stanowiącymi ochronę
dla symbolizującego bezpieczeństwo „gniazda”. Zatem
zwiedzanie rozpoczynało się od najwyższej kondygnacji,
gdzie w czystej, jasnej, przeszklonej przestrzeni można
było podziwiać futurystyczną wizję kraju i jego stolicy
w roku 2050. W tej wizji poza piękną architekturą i bezpiecznym, pozbawionym zanieczyszczeń środowiskiem
miejskim szczególnie podkreślono wykorzystywanie
wyłącznie naturalnej energii, z pominięciem paliw
kopalnych.
Marzenia dotyczące przyszłości najlepiej snuć w pozycji leżącej

16
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Z kosmosu na ziemię
Niższe piętra prezentowały kolejno możliwości,
jakie daje konkretny rodzaj naturalnej energii. Nawiązując do przesłania tegorocznego EXPO i jego myśli
przewodniej, było więc piętro z energią kosmiczną, gdzie
naprawdę można było pokochać astronomię, czy piętro
Niewyczerpalne zasoby energii tkwią w kosmosie, tylko jak to ujarzmić?
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przedstawiające korzyści płynące z zastosowania energii
słonecznej, z nowoczesnymi solarnymi samochodami.
Na poziomie geofizycznym przedstawiono mechanizmy
powstawania, a potem okrążania przez wiatr naszej planety w podziale nie tylko na strefy geograficzne, ale i na
kolejne dni roku, można też było analizować mechanizm
powstawania różnicy wielkości opadów na Ziemi.
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Może trzeba tam najpierw pozwiedzać, np. takim pojazdem?

Jak to jest z tymi wiatrami, nie mówiąc już o deszczu?

No i trzeba się odpowiednio
ubrać

Dobrze, że mamy już kosmiczne samochody...
... z taaakimi słonecznymi panelami!
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Prawda, że fizyka jest prosta?

W tej części ekspozycji dało się w końcu zrozumieć podstawowe prawa fizyki na przykładach analizy
ruchu ciał o różnej wielkości i masie, a powstające
w wyniku tej analizy wzory matematyczne stawały się
całkiem proste.

Piętro poświęcone energii zielonej ma ciekawą podłogę

Wśród masy eksponatów pięknie prezentowało się
wielkie wahadło Foucaulta. Przy ogromnych planszach
gier komputerowych dzieci przemieszczały kursory
ruchem swojego ciała, co dawało im ogromną frajdę.
Taka gra to niezła zabawa
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Podłogę piętra poświęconego naturalnej energii zielonej i produkcji rozmaitych cudów z biomasy
wyłożono ziarnami roślin zamkniętymi w szklanych
boksach. Spacerowicze mogli sobie wędrować od punktu stanowiącego źródło produkcji przez stylizowane
laboratoria, gdzie rozświetlonymi rurami ciągle coś
płynęło, a w menzurkach wielkości człowieka nieźle
bulgotało lub nieustannie zmieniało barwę. Na końcu
tego procesu można było powąchać np. wyprodukowane
przed chwilą perfumy.
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W laboratorium jest pełno kolorowych rur...

Na końcu procesu tworzy się coś pachnącego

... i wielkich szklanych naczyń

20

Z kolei piętro poświęcone energii wodnej szumiało falami, chyba że fundowano sobie przyjemność sąsiedztwa największych wodospadów lub wodnych
zapór świata, wówczas
szum zmieniał się ryk.
Wspaniale też prezentowały się stare lub te
najbardziej nowoczesne
wodne młyny pracujące na potrzeby żądnych
wrażeń zwiedzających.
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Zadbano o strefy relaksu...

... wodna ociekała wodą

... w wiatrowej szumiał wietrzyk

A na ziemi…
Po emocjach towarzyszących zwiedzaniu pawilonu gospodarzy konieczny jest odpoczynek. Organizatorzy
EXPO zadbali o to, by strefy relaksu i czas spędzany na
wolnym powietrzu były dla osób zwiedzających przedłużeniem tematu przewodniego światowej wystawy
i przypominały o wadze naturalnej energii odnawialnej

21

dla przyszłych pokoleń. Na rozległych terenach spacerowych wśród zielonych alejek rozlokowano trzy główne
strefy relaksu nawiązujące formą architektoniczną do
myśli przewodniej EXPO. Pod pofałdowanym (jak przy
powiewie wiatru), lekkim, ażurowym dachem każdej
strefy rozstawiono miękkie pufy i kanapy, gdzie po
zwiedzeniu kolejnych pawilonów można było usiąść
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... słoneczna rzucała piękne świetlne wzory

wygody w poduszkach i pufach ukryto porty służące
naładowaniu sprzętu elektronicznego czy połączeniu
się z internetem.
Tańczyć każdy może…
Odpoczywający w cieniu nawet na chwilę nie mieli zapomnieć o harmonogramie dnia i dlatego z każdego
miejsca mieli szansę oglądania występów i popisów artystów z różnych krajów. Celem zawsze była tu promocja
kraju i zachęta do zwiedzenia odpowiedniego pawilonu.
Każdy wolny kawałek placu czy skwerku był odpowiedni
do stworzenia prowizorycznej sceny (najlepsze miejsca

w cieniu, rozprostować mocno zmęczone nogi i obmyślić
plan dalszego zwiedzania. Każda ze stref miała kojarzyć
się z innym rodzajem energii. I tak dach „słoneczny”
złożony z oddzielnych wielobocznych płyt z jednej strony
zapewniał odpoczywającym cień, z drugiej natomiast
dzięki promieniom słonecznym rzucał na ziemię piękny
świetlny wzór. Dach przypominający o sile i wartości
energii wodnej dzięki sprytnemu obiegowi zamkniętemu
cały „spływał wodą”. W jego części centralnej woda tworzyła potężny strumień wpadający do czegoś w rodzaju
cembrowiny. Kolejna strefa relaksu miała przypominać
o energii wiatrowej. Powierzchnię dachu nad osobami
wypoczywającymi pokryto tysiącami maleńkich wiatraczków, które obracały się przy każdym podmuchu,
przyjemnie szemrząc. Oczywiście w części centralnej
zainstalowano większy wiatrak, którego obracające się
śmigła nie pozwalały zapomnieć o sile żywiołu. Ponieważ
jednak odpoczywający w każdej z tak pięknie zaprojektowanych stref relaksu to ludzie XXI wieku, to dla ich

22
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Każdy pokaz miał zapewnioną publiczność, nieraz z czynnym jej udziałem

miały w tle pawilon gospodarzy i przynajmniej jedną
z wielu rozsianych tu wielkich rzeźb), a o publiczność nie
trzeba się było martwić, bo nie tylko zawsze dopisywała,
ale często sama włączała się do zabawy. O tym, że to
dzień szczególny (a dotyczyło to praktycznie każdego
dnia na EXPO) pamiętali przede wszystkim bohaterowie
dnia narodowego. Piękny, otoczony kwiatami amfiteatr
ze sporych rozmiarów widownią stawał się miejscem
promocji. Na świeżym powietrzu, a równocześnie pod
dachem chroniącym przed słońcem przygotowywano

23
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Na bohaterów dni narodowych czekał amfiteatr, a próby rozpoczynano od wczesnego rana

oficjalną uroczystość, zawsze z piękną oprawą muzyczną
i zawsze przy licznie zgromadzonej publiczności. Dla
wędrujących po terenach EXPO możliwość obejrzenia
często naprawdę egzotycznego spektaklu stanowiła
dodatkową atrakcję. Ponieważ jednak wystawców było
tak wielu, to siłą rzeczy po obejrzeniu nawet najbardziej
atrakcyjnego programu wędrowcy udawali się w dalszą
pawilonową drogę, by poznać kraje, do granic których być
może nigdy nie dotrą. Szczególnym miejscem, o którym
pamiętali gospodarze tegorocznego EXPO była sekcja
wystawowa poświęcona historii jedwabnego szlaku.
Odtwarzając trasy tej historycznej drogi napędzającej
handel ówczesnego świata nie zapomniano o miejscach
postoju dla podróżnych, gdzie i współczesny zwiedzający
EXPO mógł odpocząć, napić się tradycyjnej herbaty
i zaopatrzyć w liczne pamiątki.
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Nie każdy wie, jak wygląda bawełna albo góra lodowa

Bawełna rośnie w słońcu,
a góra lodowa to woda…
Było co oglądać, zwłaszcza że każdy kraj pokazywał się według swojego scenariusza, więc nawet tę samą
tematykę prezentowano w różnych formach. Na świecie
są kraje borykające się z problemami ekonomicznymi
oraz kraje, których rozwój gospodarczy może budzić
niekłamany podziw. A przecież obie grupy mają na EXPO
jeden cel: pokazać się z najlepszej strony, szanując przy
tym tematykę wystawienniczą. Stąd pomysły by pokazać jak wygląda uprawa bawełny (a do tego niezbędne
jest słońce, woda, i trochę wiatru) albo przypomnieć
światu, że zasoby wody słodkiej się kurczą, chociaż
zostały nam jeszcze magazyny w postaci gór lodowych
(spory kawałek takiej góry można było obejrzeć w sekcji
rosyjskiej). Nie każdy ma liczne elektrownie wodne czy
wiatrowe, ale jak ma się jedną, to można przecież wykonać jej makietę i dać zwiedzającym frajdę, umożliwiając

uruchomienie takiego cacka jednym przyciskiem. W ten
sposób można było zainicjować powstanie kolejnych
faz zasilania, rozświetlając miasta, doprowadzając wodę
do ogrodów, uruchamiając produkcję w fabrykach czy
zasilając tak powstałą energią miejskie fontanny. Można
też było w ramach zabawy odciąć prąd miastu i zobaczyć, co się wówczas dzieje. Z drugiej strony pokazano
światu samochody napędzane energią słoneczną czy
„inteligentne” rozwiązania we współczesnych domach.

Fajnie jest uruchomić elektrownię
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Taka lodówka to marzenie

Do pieczenia chleba i wytworzenia rękodzieła też potrzeba energii

Bardzo fajnym pomysłem była energooszczędna lodówka,
w której na półkach umieszczano produkty potrzebne
na konkretną porę. Taka półka w odpowiednim okresie
czasu nie była już chłodzona, bo niby po co wyjmować
z niej przeraźliwie schłodzone owoce, których nie da
się zjeść, dopóki się trochę nie ogrzeją? Inny przykład
to pralka, do której wrzucano wszystkie ubrania, a ona
sama segregowała zawartość, uwzględniając materiał,
kolor, temperaturę i czas prania. Oczywiście mimo iż
nadal prały się w niej pozostałe rzeczy, te już wyprane
same wskakiwały do podstawionego kosza i czekały
na rozwieszenie (można było oczywiście włączyć też
program „suszenie”). Dla zmęczonych dreptaniem przygotowano replikę Villa Rosa spod Matternhornu, gdzie
mając świadomość ujemnej alpejskiej temperatury na
zewnątrz siedziało się w przyjemnym ciepełku, podziwiając obraz narciarzy za oknem i ogromne słoneczne
panele ogrzewające tę „chatkę”.
Edukacji nigdy dość
Organizatorzy pamiętali o dzieciach uczestniczących w EXPO 2017, przygotowując dla nich nie tylko
ogromny plac zabaw EXPO Kids. Opracowano wiele rozwiązań dla tych czynnie uczestniczących w zwiedzaniu.
Najmłodszym zapewniono transport
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Dla najmniejszych, by ułatwić opiekunom zwiedzanie,
zorganizowano wypożyczalnie spacerowych wózków.
Nieco starsze maluchy biegały z wiatraczkami, ucząc
się niechcący o możliwościach wiatru, te jeszcze starsze

Dreptanie w lawie ma swój urok

łowiły wirtualne ryby w wirtualnych stawach, dreptały
w lawie, wprawiały w ruch wszystko co się dało, w tym np.
wirtualne pociągi. Najstarsze dzieci chętnie uczestniczyły
w „zajęciach lekcyjnych”. Z oburzeniem komentowały
marnotrawstwo żywności i ilość produkowanych przez
współczesnego człowieka śmieci, a równocześnie z dumą
wskazywały dobre przykłady segregacji śmieci służącej
późniejszemu recyklingowi. Podczas „zajęć lekcyjnych”
Każdy by chciał prowadzić pociąg
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Segregacja śmieci to dla dzieci oczywistość

Zadanie z rowerami to dla niektórych łatwizna

można było nie tylko rozwiązać z pełnym zrozumieniem zadania typu: Rowerzyści zespołu A poruszali się
ze średnią prędkością X, natomiast rowerzyści zespołu B
– z prędkością Y, przy czym średnia masa zawodnika
zespołu A to… kg, a w zespole B – odpowiednio o 3 kg
mniej. Jednocześnie rowery, którymi poruszał się zespół B,
były już nieco starsze i mogły rozwinąć średnią prędkość
... km/h. Oblicz…
Szczególny tłok panował na „lekcjach astronomii”, gdzie poznawano mechanizm tworzenia się
ciał niebieskich lub wybuchów na słońcu, a także na
„zajęciach z geografii”, gdzie w specjalnych tunelach walczono z huraganem lub tornado, albo też uruchamiano
erupcję wulkanu. Część najbardziej przyzwyczajona do
laptopów i smartfonów wędrowała po kolejnej sekcji
z udostępnionym przez wystawcę tabletem, zlecając
systemowi operacyjnemu konkretne zadania na tematycznie określonej przez siebie drodze zwiedzania.
Wielkim powodzeniem w sekcji austriackiej cieszyła
Przyszli astronomowie poznawali tajniki wszechświata
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Niektórzy tematykę zwiedzania powierzyli systemowi operacyjnemu
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Sposób na mierzenie temperatury

Jakoś tę energię trzeba rozprowadzać. Może rurami?

się możliwość sprawdzenia, jakimi możliwościami dysponują nasze mięśnie wytwarzające energię zdolną np.
uruchomić wygaszony przy braku jej dostarczenia ekran
monitora. Najbardziej wytrwali stanowili źródło zasilania niezbędne do obejrzenia nawet krótkiego filmu lub
uruchamiali tysiące podwieszonych wiatraczków, kół
zębatych i wypełnionych różnobarwnymi rodzajami
cieczy naczyń połączonych. Skutkiem było powstanie
niezwykłych, zmieniających się obrazów i rozświetlenie
całego pomieszczenia.

Kraje, które
cierpią z powodu zbyt
małej liczby dzieci,
chwaliły się programami wsparcia dla rodzin
i pokazywały np. wyposażenie wyprawki,
którą państwo gwarantuje każdej mamie
przed rozwiązaniem.

Nie wszyscy mają 500+, ale też się
starają, dając mamom wyprawki

Trochę wysiłku, a jaka zabawa
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Wykorzystanie luster było dosyć częstym chwytem

Sprytne wykorzystanie schodów...

Mało miejsca,
a trzeba się pokazać…
Niektórym na własną ekspozycję brakowało
miejsca, ale też sobie radzono. Efektownym pomysłem w niektórych sekcjach było wykorzystanie luster.
Świetny był również pomysł z umieszczeniem na
stopniach schodów różnych rodzajów skał i minerałów występujących w danej strefie geograficznej (nikt
z takich schodów nie zbiegał). Z kolei podstawowe
symbole języka Majów trafiły na siedziska, a bogate
przykłady flory i fauny można było umieścić w maleńkich, podświetlanych skrzyneczkach. Zadbano
też o ciekawą oprawę architektoniczną poszczególnych sekcji, tu i ówdzie można było np. wejść do
kolorowego wielościanu, by naładować komórkę
lub posurfować w internecie. Konserwatyści mogli
z kolei w tym samym celu wsiąść do starego pociągu ... skrzynek oraz siedzisk
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Zadbano
o ciekawą oprawę
architektoniczną
Tym, którzy
bez mazania
nie mogą żyć,
udostępniono
całą ścianę

i siedząc w salonce rozprostować nogi,
podczas gdy
XXI-wieczne
rozwiązania
elektroniczne
robiły swoje.
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Gdy zbliżał się wieczór, zapełniała się galeria handlowa

A wieczorem…
Gdy zwiedzający byli już naprawdę zmęczeni, w sąsiadującej z terenami EXPO eleganckiej i przestronnej galerii handlowej czekały na
nich liczne restauracje i punkty szybkiej obsługi
gastronomicznej, gdzie przy smacznym posiłku
można było przeanalizować doznania z kolejnego
dnia zwiedzania. Można też było oczywiście
skorzystać z możliwości zakupów w niezliczonych butikach, w tym światowej klasy marek.
I chociaż po wielu godzinach dreptania niewielu
zachowało jeszcze siły na dalsze zwiedzanie,
odkładając je na kolejny dzień, to do domu
raczej nikt się nie spieszył, bo każdego wieczoru
organizowano finałową paradę. Kolorowy pokaz
przyciągał tłumy widzów, zwłaszcza że po zmroku
towarzyszyła mu bogata iluminacja budynków
i fontann. Pożegnanie dnia należało w tej paradzie do bohaterów EXPO, stąd żegnała nas złota
energia słoneczna, zielona z naturalnych roślin,
mocno czerwona energia geotermalna, wodna
w postaci błękitnych kropel, czy wiatrowa (tę
dla zachowania właściwej prędkości reprezentowali piloci szybowcowi, przemieszczając się na
wrotkach). Kiedy zaś po zakończeniu wieczornej
parady tłumy opuszczały teren EXPO, żegnane
serdecznie przez (pracujących ciężko przez cały
dzień i zawsze profesjonalnych) wolontariuszy,
wiedziały, że przyjdą tu następnego dnia, by
zobaczyć coś nowego i optymistycznego, coś co
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Kongresy, konferencje, raporty

Otwierali paradę, żegnając dzień, niestrudzeni wolontariusze

Żegnała się z widzami zielona energia...

... energia słoneczna
... geotermalna

... wodna
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... i wiatrowa

Wszystkiemu towarzyszyły przepiękne iluminacje

być może już w niedalekiej przyszłości dzięki energii
przyszłości nie będzie tylko nowatorskim rozwiązaniem
ale trafi pod strzechy.
EXPO to świetne wydarzenie, warto więc wybrać
się na kolejne!
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Jestem przekonana, że gospodarzem EXPO 2022
będzie Łódź. Do zobaczenia!
Tekst i zdjęcia
Alicja Barwicka
okulistka
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Barwy miłości

Ojciec
na urlopie
wychowawczym
Barbara Iwanik

Do niedawna wydawało mi się, że aktywni zawodowo rodzice orientują się
w przysługujących im prawach i wiedzą,
komu i na jakich warunkach przysługuje urlop wychowawczy. Bardzo się myliłam! Gdy przeszłam na urlop wychowawczy,
wiele osób dziwiło się, że „tak można”, że to jest w ogóle legalne, by być z dzieckiem
w domu dłużej niż rok i zachować prawo do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz do powrotu na swoje stanowisko pracy. Kolejna fala zdziwienia wśród znajomych pojawiła się, gdy na urlop wychowawczy postanowił przejść mój mąż. Przypominam zatem (za portalem www.kadry.infor.pl), że „urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez rodzica lub opiekuna”.
Ojciec też rodzic!
On będzie zajmował się dzieckiem?
Decyzja mojego męża, by przejść na ponadpółroczny urlop wychowawczy, bardzo zdziwiła jego
współpracowników. Większości z nich ani przez chwilę
nie przeszło przez myśl, że mój mąż mógłby podczas
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tego urlopu faktycznie zajmować się dzieckiem. „Jaki
biznes będziesz robił na boku?”, „Jaki projekt będziesz
realizował?”, „Przyznaj, z kim będziesz teraz współpracował” –pytali. A gdy słyszeli, że mąż nie ma biznesplanu,
proponowali z troską: „Może chociaż sobie pojedziesz
w jakieś fajne miejsce? Może czas na długie
wakacje?”. Ale wakacji również nie mamy
w rodzinnych planach na najbliższe miesiące... „Nawet nigdzie nie jedzie? On chyba
naprawdę będzie zajmował się dzieckiem”
– orzekli zdziwieni.
Trudno mi przyjąć to niesamowite
zdziwienie, jakie wywołuje chęć ojca do
zajmowania się własnym dzieckiem. Może
nawet trochę mężowi zazdroszczę, że jego
decyzja wzbudza takie zainteresowanie
otoczenia. Niektóre osoby stwierdziły
z zachwytem, że podziwiają jego postawę.
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Zanim zaczął swój urlop, usłyszał więcej słów aprobaty
i wsparcia dla swojego rodzicielstwa niż ja przez cały
okres porodu, połogu i ponaddwuletniego zajmowania
się córką w domu.
Sterta obaw
Nie ukrywam, że z urlopem męża wiąże się wiele moich trosk: od obawy o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny (wszak
urlop wychowawczy jest bezpłatny)
po prozaiczne sprawy typu gotowanie, sprzątanie, zapewnianie dziecku
atrakcji. Kwestie
ekonomiczne uporządkowaliśmy prawie dwa lata temu,
skrupulatnie pracując nad budżetem
domowym i oszczędzając pieniądze, by
mąż mógł zrobić sobie przerwę w pracy.
Lęki związane z troską o dom i dziecko
są chyba irracjonalne i wdrukowane
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kulturowo w moją korę mózgową. Czy na pewno zrobi
zupę? Czy ciepło córkę ubierze? Czy będą myć zęby? Czy
dadzą psu wodę? Czy będzie
pamiętał o kontroli u lekarza?
Czy wie, gdzie kupić najlepszy
chleb? Takich pytań zadaję sobie tysiące. Nie wiem jak będzie,
ale bardzo wierzę w to, że ojciec
jest pełnowartościowym i kompetentnym rodzicem.
#
Marzy mi się, by każdy
pracujący tato znał swoje prawa wynikające z kodeksu
pracy i nie zastanawiał się, czy mu wolno korzystać ze
zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym dzieckiem ani czy może przejść na urlop rodzicielski lub
wychowawczy.
Tekst i zdjęcia
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
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Lektura na każdą porę roku
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Cdn.
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Koty malowane

Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
Lektury
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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Rys. Zen

4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Krystyna Knypl

Jesień w Paryżu

